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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Stroke adalah keadaan yang timbul karena terjadi gangguan peredaran darah 

di otak yang menyebabkan terjadinya kematian jaringan otak sehingga 

mengakibatkan seseorang menderita kelumpuhan atau kematian (Batticaca, 2008). 

World Health Organization (WHO, 2014) menyatakan bahwa stroke disebabkan 

oleh terputusnya suplai darah ke otak. Umumnya terjadi karena pecahnya pembuluh 

darah atau adanya sumbatan akibat gumpalan yang ada di dalam pembuluh darah. 

Hal ini mengakibatkan terputusnya suplai oksigen dan nutrisi sehingga terjadi 

kerusakan pada otak. American Heart Association (AHA) menyatakan bahwa 

stroke sangat berkaitan erat dengan Cardio Vascular Disease (CVD), CVD 

merupakan penyebab kematian nomor satu secara global, yaitu seseorang lebih 

banyak meninggal setiap tahunnya karena penyakit tersebut. CVD adalah suatu 

kondisi yang berhubungan dengan terjadinya aterosklerosis, yaitu kondisi 

terbentuknya plak di dinding arteri, penumpukan plak tersebut dapat mempersempit 

arteri sehingga menyebabkan sulitnya darah untuk mengalir. Hal ini dapat 

menyebabkan serangan jantung dan stroke (AHA, 2017). 

Diperkirakan 6,7 juta orang meninggal  pada tahun 2015 disebabkan oleh 

stroke (WHO, 2017). Seseorang di Amerika Serikat dapat terserang penyakit stroke 

setiap 40 detik dan menyebabkan kematian setiap empat menit (AHA, 2017). Data 

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2013 menyatakan bahwa prevalensi 

stroke di Indonesia 12,1 per 1000 penduduk. Angka tersebut mengalami 
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peningkatan dibandingkan tahun 2007 yang menunjukkan angka 8,3%. Stroke telah 

menjadi penyebab kematian utama pada hampir semua rumah sakit di Indonesia, 

yakni 14,5%.  

Pasien dengan stroke cenderung mengalami penurunan fungsi dan perubahan 

peran fisik, gangguan kognitif serta mengalami gangguan mood dan sosial  

sehingga diperlukan perawatan yang berkesinambungan (Lewis, 2015). Proses 

penyembuhan dan rehabilitasi pasien stroke dapat berlangsung dalam waktu yang 

lama serta membutuhkan kesabaran dan ketekunan pasien dan keluarga sehingga 

perlu dilakukan discharge planning yang baik dan terstruktur. 

Discharge planning merupakan proses dimana pasien mendapatkan 

pelayanan kesehatan yang diikuti dengan kesinambungan perawatan baik dalam 

proses penyembuhan maupun dalam mempertahankan status kesehatannya. 

Nursalam (2014) mendefinisikan  discharge planning atau perencanaan pulang 

sebagai suatu proses yang dinamis dan sistematis dari penilaian, persiapan, serta 

koordinasi yang dilakukan untuk memberikan kemudahan pengawasan oleh 

pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial sebelum dan sesudah pulang. 

Perencanaan pulang (discharge Planning) yang dilakukan dengan baik memiliki 

manfaat agar pasien dan keluarga merasa siap untuk kembali ke rumah, mengurangi 

stres, meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga dalam menerima pelayanan 

perawatan, serta meningkatkan koping pasien (Kozier, 2010). 

Timby (2009) menyatakan bahwa perencanaan pulang pasien membutuhkan 

identifikasi kebutuhan pasien. Tenaga medis harus menentukan kebutuhan 

pengetahuan, keterampilan dan sumber daya masyarakat yang dibutuhkan pasien 



3 
 

untuk mempertahankan derajat kesehatannya. Dalam penerapan discharge 

planning perawat bekerja sama dengan dokter dan tenaga medis seperti ahli gizi, 

farmasi dan terapis. Perawat adalah salah satu anggota tim discharge planner dan 

sebagai discharge planner perawat mengkaji setiap pasien dengan mengumpulkan 

dan menggunakan data untuk mengidentifikasi masalah aktual dan potensial dan 

menentukan tujuan bersama dengan pasien ataupun keluarga terkait perawatan yang 

akan dijalani (Nursalam, 2014). 

Nursalam (2014) menyatakan bahwa sampai dengan saat ini, perencanaan 

pulang bagi pasien yang dirawat belum optimal dilaksanakan, dimana peran 

keperawatan terbatas hanya pada kegiatan rutinitas saja. Berdasarkan observasi 

yang peneliti lakukan di rumah sakit swasta Indonesia barat pada bulan April 2018 

pelaksanaan discharge planning pada pasien stroke telah dilakukan namun sebatas 

penjelasan catatan resume pulang dan obat-obatan yang harus dikonsumsi oleh 

pasien. Slevin, 1996 ; Soath, 2003 dalam Darliana, 2012 pun menyatakan saat ini 

pelaksanaan discharge planning di rumah sakit umumnya hanya berupa catatan 

resume pasien pulang serta pemberian informasi singkat mengenai jadwal kontrol 

pasien ke poliklinik, obat obatan yang harus diminum serta diet yang harus dijalani 

saat perawatan di rumah sedangkan pasien yang telah mengalami stroke 

membutuhkan intervensi yang komperhensif yang harus diimplementasikan saat 

tinggal dirumah sakit ataupun setelah pemulangan ke rumah (Mas & Inzitari, 2012). 

Almbrog et al (2009) menyatakan bahwa 58,82% dari pasien stroke  yang dirawat 

merupakan kategori pasien yang membutuhkan perawatan berkelanjutan 

(Continuity of Care/Coc) setelah perawatan di rumah sakit.  
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Peningkatan kualitas hidup adalah tujuan utama yang diharapakan dalam 

perawatan pasien stroke paska rawat inap. Perawat memiliki peran penting dalam 

memberikan perencanaan pasien dengan penyakit stroke setelah dirawat di rumah 

sakit. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan 

discharge planning terhadap pasien stroke di rumah sakit melalui studi literatur. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Perencanaan pulang merupakan bagian penting dari program keperawatan 

pasien yang dimulai segera setelah pasien masuk rumah sakit. Hal ini merupakan 

suatu proses yang menggambarkan usaha kerja sama antara tim kesehatan, 

keluarga, dan orang yang penting bagi pasien. Pasien dengan stroke  sangat penting 

diberikan discharge planning  karena masa perawatan dan pemulihan terhadap 

tingkat kecacatan serta gejala sisa ditimbulkan cukup berat dan memerlukan waktu 

lama. Hal ini bertujuan untuk dapat mempengaruhi perilaku pasien sebagai upaya 

peningkatan kemandirian dan kualitas hidup serta serangan stroke tidak berulang. 

Selain itu, beberapa penelitian mengenai discharge planning pada pasien stroke 

telah dilakukan di rumah sakit sehingga peneliti tertarik untuk melakukan kajian 

literatur untuk menganalisa pelaksanaan discharge planning pada pasien stroke di 

rumah sakit dan manfaat dilakukanya discharge planning terhadap kualitas hidup 

pasien stroke setelah rawat inap.  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Kajian literatur ini bertujuan untuk menganalisa pelaksanaan discharge 

planning pada pasien stroke di rumah sakit. 

 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, maka pertanyaan penelitian ini adalah 

“Bagaimana pelaksanaan discharge planning pada pasien stroke di rumah sakit?” 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian dimasa yang akan 

datang, baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu 

pengetahuan.  

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil kajian literatur ini dapat menambah wawasan ilmu 

kesehatan khususnya pelaksanaan discharge planning terhadap pasien stroke.  

1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Divisi Keperawatan Rumah Sakit Siloam Lippo Cikarang 

Hasil kajian literatur ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

masukan untuk perawat di rumah sakit Siloam Lippo Cikarang 

dalam melaksanakan discharge planning pada pasien stroke. 

Selain itu, hasil kajian literatur ini dapat dijadikan referensi dalam 

memberikan edukasi pada keluarga pasien stroke paska rawat inap 

di rumah sakit. 
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2. Mahasiswa keperawatan 

Hasil kajian literatur ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pembelajaran dan sumber informasi bagi mahasiswa keperawatan 

dalam melakukan discharge planning terhadap pasien stroke. 

3. Peneliti Selanjutnya 

Hasil kajian literatur ini diharapkan dapat menjadi sumber untuk 

penelitian yang empiris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




